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Pakeitimas 1 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos 

Sąjungos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

P konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

P. kadangi Jungtinės Karalystės 

išstojimas turėtų paskatinti ES 27 ir 

Sąjungos institucijas stengtis geriau atremti 

esamus iššūkius ir susimąstyti apie savo 

ateitį bei darbą, kuris turėtų būti įdėtas 

siekiant, kad Europos projektas būtų 

veiksmingesnis, demokratiškesnis ir 

artimesnis jų piliečiams; primena 2016 m. 

rugsėjo 16 d. Bratislavos veiksmų gaires ir 

su jomis susijusias Europos Parlamento 

rezoliucijas, 2017 m. kovo 1 d. Europos 

Komisijos baltąją knygą dėl Europos 

ateities, 2017 m. kovo 25 d. Romos 

deklaraciją ir Aukšto lygio grupės nuosavų 

išteklių klausimais 2017 m. sausio 17 d. 

pasiūlymus, kurie galėtų būti šių 

apmąstymų pagrindas; 

P. kadangi Jungtinės Karalystės 

išstojimas turėtų paskatinti ES 27 ir 

Sąjungos institucijas stengtis geriau atremti 

esamus iššūkius ir susimąstyti apie savo 

ateitį bei darbą, kuris turėtų būti įdėtas 

siekiant, kad Europos projektas būtų 

veiksmingesnis, demokratiškesnis ir 

artimesnis jų piliečiams; primena 2016 m. 

rugsėjo 16 d. Bratislavos veiksmų gaires ir 

su jomis susijusias Europos Parlamento 

rezoliucijas, 2017 m. kovo 1 d. Europos 

Komisijos baltąją knygą dėl Europos 

ateities, 2017 m. kovo 25 d. Romos 

deklaraciją ir Aukšto lygio grupės nuosavų 

išteklių klausimais 2017 m. sausio 17 d. 

pasiūlymus, kurie nėra tinkamas 

apmąstymų atspirties taškas, nes jais 

siūlomos priemonės nepasmerkiant 

griežto taupymo paradigmos, kuri 

dominavo pastaraisiais dešimtmečiais; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/2 

Pakeitimas 2 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, AFCO 

dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos 

Sąjungos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. tikisi, kad šiomis sąlygomis 

Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė 

susitars dėl būsimų santykių, kurie bus 

teisingi, kuo artimesni bei subalansuoti 

teisių ir pareigų požiūriu; apgailestauja dėl 

Jungtinės Karalystės vyriausybės 

sprendimo nedalyvauti vidaus rinkos, 

Europos ekonominės erdvės ir (arba) muitų 

sąjungos veikloje; mano, kad iš Sąjungos 

išstojanti valstybė negali naudotis 

privalumais, panašiais į Europos Sąjungos 

valstybės narės, taigi pažymi, kad nepritars 

jokiam susitarimui, kuris prieštarautų šiam 

principui; 

9. tikisi, kad šiomis sąlygomis 

Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė 

susitars dėl būsimų santykių, kurie bus 

teisingi, kuo artimesni bei subalansuoti 

teisių ir pareigų požiūriu; atsižvelgia į 

Jungtinės Karalystės vyriausybės 

sprendimą nedalyvauti vidaus rinkos, 

Europos ekonominės erdvės ir (arba) muitų 

sąjungos veikloje; mano, kad iš Sąjungos 

išstojanti valstybė negali naudotis 

privalumais, panašiais į Europos Sąjungos 

valstybės narės, taigi pažymi, kad nepritars 

jokiam susitarimui, kuris prieštarautų šiam 

principui; 

Or. en 
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10.4.2017 B8-0237/REV/3 

Pakeitimas 3 

Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0237/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos 

Sąjungos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. atkreipia dėmesį į siūlomą derybų 

organizavimo tvarką, pateiktą 2016 m. 

gruodžio 15 d. ES 27 valstybių ar 

vyriausybių vadovų, Europos Vadovų 

Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkų 

pareiškime; teigiamai vertina tai, kad 

Sąjungos derybininke paskirta Europos 

Komisija, ir tai, kad vyriausiuoju 

derybininku Komisija paskyrė Michelį 

Barnier; pažymi, kad visapusiškas Europos 

Parlamento dalyvavimas – būtina prielaida 

norint pelnyti jo pritarimą bet kokiam 

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės 

pasiektam susitarimui; 

12. atkreipia dėmesį į siūlomą derybų 

organizavimo tvarką, pateiktą 2016 m. 

gruodžio 15 d. ES 27 valstybių ar 

vyriausybių vadovų, Europos Vadovų 

Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkų 

pareiškime; atkreipia dėmesį į tai, kad 

Sąjungos derybininke paskirta Europos 

Komisija, ir tai, kad vyriausiuoju 

derybininku Komisija paskyrė Michelį 

Barnier; pažymi, kad visapusiškas Europos 

Parlamento dalyvavimas – būtina prielaida 

norint pelnyti jo pritarimą bet kokiam 

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės 

pasiektam susitarimui; 

Or. en 

 

 


